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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Masarykova 16
1000 Ljubljana

Zadeva: Osnutek Pravilnika o načinih in pogojih dostopa do centralne evidence upravičencev do
subvencionirane šolske prehrane – pripombe Informacijskega pooblaščenca
Zveza: Vaše elektronsko sporočilo z dne 31.5.2010
Spoštovani,
na podlagi 1. odstavka 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, uradno prečiščeno besedilo, št.
94/07, v nadaljevanju ZVOP-1) vam posredujemo stališče Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju:
Pooblaščenec) do osnutka Pravilnika o načinih in pogojih dostopa do centralne evidence upravičencev do
subvencionirane šolske prehrane.
K 2. členu
1
Zaradi zmanjšanja možnosti napak pri prepisovanju zakonskih določb predlagamo, da se drugi odstavek
spremeni, tako da ne bo našteval vrst osebnih podatkov, temveč bo vseboval le sklic na ustrezen člen zakona,
ki jih določa. Drugi odstavek naj tako glasi:
»Centralna evidenca vsebuje podatke o učencih oziroma dijakih, prijavljenih na subvencionirano šolsko
prehrano, iz šestega odstavka 25. člena zakona o šolski prehrani.«
K 3. členu
V tretjem členu po oceni Pooblaščenca manjka poudarek o tem, da šole vodijo lastne evidence o šolski
prehrani, in iz njih določene podatke o subvencionirani šolski prehrani vnašajo v centralno evidenco. Poudarek
je pomemben zaradi jasnosti, da evidenca o subvencionirani šolski prehrani ni edina evidenca, ki jo je šola
dolžna vzpostaviti in voditi na podlagi zakona o šolski prehrani in tudi zaradi potrebe po identičnosti podatkov o
subvencionirani šolski prehrani tako v evidenci šole kot v centralni evidenci.
Predlagamo, da se tretji člen spremeni, tako da glasi:
»Osnovne in srednje šole ter osnovne in srednje šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne vzgojno izobraževalne
programe (v nadaljevanju: šole), vodijo evidence prijavljenih na šolsko prehrano, in iz njih v centralno evidenco
vnašajo podatke o upravičencih do subvencionirane šolske prehrane iz prejšnjega člena.«
K 4. členu
V drugem odstavku je po oceni Pooblaščenca potrebno dodati izrecno prepoved posojanja ali skupinske rabe
digitalnih certifikatov ter zavezo k enolični določitvi uporabnika certifikata. Posebej poudarjamo, da mora t.i.
notranja sled v smislu zavarovanja osebnih podatkov omogočati tudi ugotavljanje opravljenih vpogledov v
osebne podatke (ne le o njihovih spremembah, vnosih, brisanju…).
Drugi odstavek naj se dopolni, tako da glasi:
»Dostop do centralne evidence je mogoč z elektronskim certifikatom, izdanim enolično določenemu uporabniku.
Uporaba elektronskega certifikata s strani tretjih oseb (posojanje, skupinska raba ipd.) ni dopustna. Dostop do
centralne evidence z elektronskim certifikatom omogoča naknadno ugotavljanje vseh dostopov v centralno
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Napačno je na primer povzeta sedma alineja (glej osmo alinejo prvega odstavka 25. člena Zakona o šolski prehrani).

evidenco in vseh sprememb v centralni evidenci (vpogledi, vnosi novih podatkov, spreminjanje podatkov,
brisanje podatkov).«
V tretjem odstavku je potrebno šolam zamejiti dostop do osebnih podatkov v centralni evidenci na tiste, ki so jih
same vnesle – torej na podatke o upravičencih z njihove šole. Tako naj se tretji odstavek dopolni, tako da glasi:
»Do osebnih podatkov iz 2. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na upravičence posamezne šole, lahko v šoli
dostopa le ravnatelj in na podlagi njegovega pooblastila delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju
šolske prehrane.«
K 6. členu
V uvodnem stavku prvega odstavka Pooblaščenec predlaga poudarek o tem, da ministrstvo nima dostopa do
osebnih podatkov v centralni evidenci, pač pa za namene subvencioniranja šolske prehrane uporablja le zbirne
(neosebne) podatke. Uvodni stavek prvega odstavka naj se torej dopolni, tako da glasi:
»Ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo), nima dostopa do osebnih podatkov v centralni
evidenci. Za izvajanje subvencioniranja šolske prehrane iz centralne evidence pridobiva le zbirne podatke o:«
Prosimo, da naše pripombe obravnavate in nam v skladu z 11. odstavkom 25. člena Zakona o šolski prehrani v
soglasje pošljete dopolnjen pravilnik.

Prijazen pozdrav.
Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
Pooblaščenka

2

